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 چکیده
 ولیی . دهنی  یل میی شکت تحول و دگرگونی است. تحوالتی که بخشی از تاریخ شهرسازی کشور راسرعت در حال بهشهر معاصر 

ایین باشی  کیه در هتارتیوی مسیا ل و      مسئله ترین دالیل این شای  یکی از مهم. ها مورد غفلت قرار گرفته استآنمستن سازی 

ن اشته  های اق امات م یریت شهرییا اولویت ی وپژوهشهای گاه جایگاهی در اولویتمشکالت شهری، مستن سازی شهری هیچ

صورت کلی از توانایی بحث حاضر بهی شهر که مطالعهجاییاز آن. فوقدر راستای رفع کاستی  ی استشتالحاضر . پژوهش است

شناسیی ایین   ها، نسیتت بیه گونیه   ی تحوالت تاریخی آنو مطالعه تمرکت بر محالت مسکونی تالش ش ه است تا باخارج است، 

بنی ی  ی دیگر، اق ام گردد. معیار به کار رفته در طتقیه نهگوز های متمایت کنن ه هر گونه، اهای شهری و شناسایی خصوصیتعرصه

ی عنیوان نمونیه  جیان بیه  از میان شهرهای کشور هیم شیهر زن  شناسی شهری در نظر گرفته ش ه است. ها، مطالعات ریختگونه

بنی ی  و جمعته اخردشناسی پابت ا در بخش چارچوب نظری به بحث پیرامون مفهوم محله و گونهمطالعاتی انتخاب گردی ه است. 

 خصیو  سیه   . در ادامه، با استفاده از راهترد پژوهش کیفی و به کمک مطالعات اسینادی در مناستی از این بحث ارا ه ش ه است

ی مسیکونی در شیهر زنجیان    گیری/طراحیی محلیه  ی اصلی شیکل اسالمی، هشت گونه جمهوری و پهلوی اریه،قاج زمانی مقطع

ی تفصییلی انتخیاب   از هر گونه، یک نمونه محله برای مطالعهی پژوهش نیت صهفصیلی عرت یشناسایی ش ه است. جهت مطالعه

ی ی اسنادی و مصاحته با مطلعین کلی ی به مطالعیه ی مطالعهوسیلهش ه است. در انتها نیت با کاربرد رویکرد پژوهش تاریخی و به

از کاربرد مناسب مطالعیات   نتایج پژوهش حاضر حاکی. ستا محالت منتخب پرداخته ش ه و مستن ات مربوط به هریک ارا ه ش ه

 شیکل به را هابافت این یمطالعه رون  تاریخی، یدوره هر در شهری مسکونی هایبافت مستن سازی بر عالوه و شناسی بودهگونه
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  مسئله بیان
تر دیده شده است. اقتصاد، جامعهه،  نوعی دگرگونی است که مشابه آن در تاریخ کم ةتجربر پساصنعتی معاصر در حال هش

فرهنگ و کالبد شهر معاصر در مقیاس جهانی و باسهرعتی بسهیار ایهاد در حهال تاهول اسهت. سهرعتی کهه  راحهان و          
ههای داممها   ن شههری متناسهب بها نیااهها و د د هه     اماریزان شهری قادر نیستند همپای آن حرکت کرده و بهه سه  برنامه
خصوص در مورد شهرهای کشورمان که عموما دارای تاریخچه و قدمتی بهله ئمسشهروندان بپردااند. این  ةشونددگرگون

 دلیل عواملبهای اا بافت تاریخی شهرها که بخش گستردهاکند، چرپیدا می بیشتری باشند، اهمیت بیش اا هزار سال می
 ةمطالعه های منتج اا مدرنیسم،  اا بین رفته است و عدم یعی همچون الزله و عوامل مصنوع همچون جنگ یا بااساایب 

اکنون قابل شناخت و باایابی است موجب خواههد شهد بخهش مهمهی اا تهاریخ شههر معاصهر        چه هممند آندقیق و نظام
توان اا انجام گردد، میسیر تاول تاریخی شهر معاصر  وصدر خصی امطالعهچه چنان .کشورمان به فراموشی سپرده شود

 . کردمبدا پژوهش در باب تاوالت شهرساای استفاده  عنوانبه آن
یار پیچیهده اسهت و در مجهال پهژوهش حا هر      سه ی شهر در کلیت آن امری اگرنه  یرممکن، که بکه مطالعهییجااا آن
یافته است. اهمیت ماالت مسکونی اا این جههت اسهت    للیتقکونی پژوهش حا ر به ماالت مس ةعرصگنجد، لذا نمی

 بیشهترین   هایی هسهتند کهه واجهد   دهند، بلکه حواهمساحت اا شهر را به خود اختصاص می بیشترین که ماالت نه تنها 
 . عصر خویش هستندهم ةجامعهای بر روی کیفیت اندگی شهروندان و به همین دلیل بااتاب خواستهثیر أت
توان به بااشناسی سیر مقدماتی پژوهش حا ر این است که چگونه میهای پرسشباید اذعان نمود که  ،مهدمقن کر ایبا ذ

کهارگیری راهبردههای پژوهشهی    گیری ماالت مسکونی در کشور پرداخت؟ این سوال با بهتاول تاریخی الگوهای شکل
است. اا میان شهرهای کشور نیز استفاده شده ی اسشناا راهبرد گونه پژوهش حا ر،در  گویی است کهقابل پاسخمختلفی 

سوال اصهلی  در جمع بندی مباحث فوق باید اذعان نمود که عنوان پایلوت مطالعات برگزیده شده است. لذا شهر انجان به
مایز هر یه  اا  هایی اا ماالت مسکونی در شهر انجان قابل شناسایی هستند؟ و وجه تچه گونه»پژوهش این است که 

  «چیست؟در ی دیگر هاها با گونهنهگواین 
 

  شناسی محالت شهریگونه مفهوم در درنگی: نظری چارچوب

انجان است، در این بخهش الام اسهت تها بهه      شهر در مسکونی ماالت شناسیکه هدف پژوهش حا ر گونهجاییاا آن
 ته شود.خداپر ی مسکونیشناسی و مالهگونه دو مفهوم تشریح ادبیات نظری موجود در خصوص

 شناسیگونه و گونه
 و معماریهان )داد نسهبت  مشهخ   عالمهت  یها  ویژگی ی  با خاصی گروه به توانمی را تیپ یا گونه ةواژ فارسی ابان در

   (.1392 برسا،
 کهه  اسهت  این نمود ارامه توانمی شناسیگونه برای که تعریفی ترینساده .است مبهم ایشناسی واژهگونه ةواژدر مقابل، 

خهوب و   شناسهی گونهه  یه  . اسهت  مشخصی معیارهای اساس بر هاگونه بندی بقه یا بندیدسته شناسی،گونه اا روظنم
 روشهنی به را نظر مورد هایگونه ةکلی و بوده پذیرامکان راحتیبه آن اا استفاده باشد، قدرتمند حالعین و ساده باید موفق

 قابهل  همهه  بهرای  بایهد  نیز نمونه هر مقصود و مایه. باشد داشته پدیده فصیتو برای را متغیرها تعداد حداقل و دربربگیرد
 عین در و فراگیر های بقه آن خروجی که بندی بقه روش ی  اا باید شناسیگونههمچنین (. 4 ،1386لنگ،) باشد درک
 سههاده دیبنه  بقهه  یه   اا بههیش کهاربردی  دارای بایهد  شناسهی گونهههلهذا  . نمایهد  اسهتفاده  اسههت، فهرد مناصهربه  حهال 
 ارامهه  خهود  اجهزای  اا تردقیق تصویری و ترکامل ا العاتی ا لب هاشناسیگونه .(Davidson Reynolds, 2007)باشد
 عناصهر  بهه  و شوندمی مطرح تریدقیق عناصر درآن و هاستپدیده ساده بندی بقه اا ترپیچیده شناسیگونه لذا. کنندمی

  .شودمی توجه بیشتری
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سااد. دورنهد  شناسی که تا امروا انجام شده است ما را با رویکردهای مختلفی مواجه میهای گونهوهشپژع نگاهی بر انوا
عنهوان معیهار   بهگی بر اهمیت خصوصیات فرهن (1984)ها استفاده کرده است. کرواا معیار عملکردی برای شناسایی گونه

کهار گرفتهه   تواند در تولید انبهوه بهه  اصلی که می ةن نموناونعبهاا گونه  کرده است. در مقابل گروپیستأکید ی شناسگونه
ههای  توان برای انتقال سنتمعتقد است که اا گونه میپرداا قرن هجدهم نظریه ،(1832)کواینسیدِ شود، یاد کرده است.
ها شناسیهنوگ (1969)کولگوهن ها رسوخ کرده است، استفاده نمود.های کالبدی که فرهنگ در آنفرمفرهنگی اا  ریق 

ههای شخصهی   هها قاهاوت  چراکه در شناسایی گونه داند،یدمولوژی  میهای اها و دیدگاهآلایده ةکنندبیان رادر معماری 
خود به تشویق مطالعه در تاریخ معماری و شهرساای نیهز منجهر   ی شناسی به نوبههستند. مطالعات گونهثیرگذار أتهمواره 
     .(Crowe,1984,11)کردند  کممستندساای این دو  شدند و به

 محله مسکونی
 تعریهف  سیاسهی  و کالبهدی  ادراکی، ذهنی، روانشناسی، اجتماعی، مختلف ابعاد اا تواندمی ماله واژه و مفهوم کلی  وربه
 زنی و مختلف جوامع در تعاریف این دیگر، سوی اا. دهندمی ارامه ماله اا را خود خاص تعریف فوق، ابعاد اا ی  هر. شود
 واحهد  یه   اا اسهت  عبهارت  فارسهی  مااوره در ماله (.1385عزیزی،)باشند متفاوت توانند می مختلف تاریخی مقا ع در

ه، سلسهل  و ر هاااده )اند مشهترک  وجهوه  دارای اجتمهاعی  نظهر  اا ویهژه  به که جامعه اا اقشاری سکونت مال و اجتماعی
 جمهع  در. اسهت  شهده  بنهدی جمع 1جدول قالب در اند شده امهرا ماله با ارتباط در که تعاریفی ترینمهم اا برخی. (1389
  :نمود ارامه را ایر تعریف توانمی ،مذکور تعاریف بندی

 ههای ویژگی ترینمهم. است اندگی و سکونت منظور به جمعیت اا سهمی اجتماع مال و جغرافیایی ای گستره ماله،   
، سهاکنین  سهکونت  تهداوم  اا برخهورداری ، تشهخی   قابهل  یهت هو اا برخهورداری  :اا اند عبارت شهری مسکونی ماالت

 و ایباشهناختی  خهدماتی، -اقتصهادی  اجتمهاعی،  نیااههای  نمهودن  بر رف در توانایی، اجتماعی های سرمایه اا برخورداری
 .ساکنین مایطی ایست

 نظران این حوزهمجموعه تعاریف محله مسکونی از دی گاه صاحب -1ج ول

 ترین امینه را، وجود اشتراک اجتماعی و فرهنگی ساکنان می داند.  ، مهملهمادر تعریف  (66: 1388)شیعه

: 1378)حبیبی و مساملی
13) 

 4-5نفر( با دامنه نوسهان شهعاع دسترسهی پیهاده      3500-6250خانوار )در حدود  700 -1250ماله را کالبد سکونت و اشتغال 
کننهده ای دارنهد. ایهن    گیری آن نقش تعیینکه در شکلاست  لیاصای عناصر دار دقیقه، تعریف می کنند. در این تعریف ماله

هفتگی، پهارک مالهه   -عناصر در دو سطح عناصر شاخ )مدرسه ابتدایی و مسجد( و عناصر توایعی)نظیر مراکز تجاری رواانه
 دهند.  بندی ماله را تشکیل میراش و واحدهای بهداشتی(، استخوانای، مکان های و

ی جغرافیهایی مشهخ ،   فرهنگی شههر دانسهت کهه دارای حهواه یها گسهتره      -بندی کالبدیتوان بخشی اا تقسیمله را میام (168: 1383پورجعفر)
ترک جتماعی، روابط همسایگی و الگهوی مشه  چون حس تعلق اها و احساساتی همها، عالقهگیر، وابستگیی مالی چشمجامعه

 سااد.  له و بافت را میکن ماسان نگی مردمااندگی باشد که روی هم رفته هویت مشترک فره

 آن وجود داشته باشد. اا دیهدگاه وی ساکنان، در  یروی رواانهرود که شناخت و ارتباط رودروی معتقد است اا ماله انتظار می (128: 1388)ایراندوست
سهت کهه مهی    نان اآ ریوهای رفتاو الگ اش ها و نگرش های ساکنان و پیوندهاآن چه که در مورد ماله شایان توجه است، ار

 یابی به اهداف جمعی و افزایش منافع عمومی موثر باشدها و دستتواند در موفقیت برنامه

ای د و دارای روابهط درون گروههی ویهژه   دانند که در بخش جغرافیایی مشخ  سهکونت دارنه  ماله را شامل گروه جمعیتی می (1389) ر اااده و سلسله
گردد و اعاای آن همهواره در تعامهل   فرهنگ، اراش ها و نگرش ها باا میترک مانند مشی هستند که شکل آن به ویژگی ها

 اجتماعی به سر می برند. 

ههای  های مشهترک در سهطح مالهی اسهت کهه امینهه      ای اا اجتماعات مردمی با هویت، عالیق و نظریهاجتماع مالی، شبکه (2003:4)بارتون
 آورد.  برای تعامل متقابل فراهم میا ر های دو سویهایجاد فرصت و حمایتشناخت، 

اپلیارد 
(Cowan,2005:529) 

شود. امها بهه ویهژه در شهرایط     ی معیارهای فیزیکی، کالبدی و اجتماعی تعریف میوسیلهدار است که بهای کرانماله مادوده
راهای ماله مادود نمهی  م بهفعلی رشد و توسعه شهری، تعریف کالبدی ماله جای تامل دارد، ایرا تارک اجتماعی ساکنین 

 شود. 
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  پژوهش روش
 صورتبه پژوهش هایداده گردآوری. باشدمی هایافته بندیدسته سپس و ماتوایی و کیفی تالیل حا ر، پژوهش راهبرد
 شهده  نوشهته  انجان شهر تاریخچه خصوص در که هایی کتاب بررسی شامل ایکتابخانه وجویجست  ریق اا و اسنادی
 پژوهشهی  های  رح همچون)هاپژوهش و مطالعات ،(انجان تا انگان اا و انجان شهری هویت جستجوی در همچون)اند

 شههری  توسعه های  رح همچون)اسناد ها،نامه پایان ،(انجان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث ساامان
. اسهت  گردیهده  میسهر ( انجهان  رشهه  تاریخچه خصوص در ثبوتی دکتر مقاالت همچون)مقاالت و( هوایی های عکس و

تفصهیلی   ةمطالعاست. در ادامه برای  4ت مسکونی شهر انجان و تولید نقشه شناسی ماالمذکور، گونهخروجی مطالعات 
 8 هر اا ماله نمونه ی  انتخاب اا دار استفاده شده است. پسگیری تصادفی ساده و الیهها اا روش نمونهگونههر ی  اا 
 مطلعهین  بها  مصهاحبه  و اسهنادی  ةمطالع به گیری؛شکل امان در ماله هایویژگی شناخت جهت ،نیمسکو ماله الگوی
  .است شده پرداخته تا رسیدن به اشباع نظری، استاندارد نیمه مصاحبه تکنی  اا استفاده با کلیدی
شناسهی  عات ریخهت المطپژوهش حا ر  در. دارد وجود ایادی معیارهای و هاروش شناسی،گونه الگوی ی  پیشنهاد برای
های ایسهتی اسهت.   ی فرم و شکل مجتمعشناسی شهری مطالعهها قرار گرفته است. ریختمبنای شناسایی گونهشهری 

سهااد.  ی تغییهر در بافهت، واقهف مهی    شناسهی  راحهان شههری را بهه الگوههای مالهی توسهعه و پروسهه        بررسی ریخت
(. 118: 1388)کارمونا و همکهاران، دهندمداقه قرار می یدی موردکلر نظر چند عنص های ایستی را ااشناسان مجتمعریخت

وسهاا درون قطعهات،   به شرح الگوی قطعات، الگهوی سهاخت  لفه ؤممشتمل بر شش این عناصر کلیدی در پژوهش حا ر 
و عامل  (Buchanan,1988)عمومی باا فااهای یالگوی شبکه ،(Conzen,1960)شبکه، الگوی کاربری امین الگوی
 خطهی  فرآیندی حا ر، پژوهش شناسیگونه به یابیدست فرآیند هستند. (Krier,1990)عمومی باا فاای یهندهدکلش

  .است نظری چارچوب با خوانیهم برای مدل بااآامون و آامون مکرر فرآیند حاصل حا ر شناسیگونه بلکه، نبوده،

 مورد مطالعه ةمح ود معرفی
 هرب   کیلومتری شهر تهران، در شمال 328، در 1395نفر در سال  430٬871یت معج شهر انجان، مرکز استان انجان با

مربع بوده است. تهراکم خهال  مسهکونی اا     کیلومتر156حدود  1395است. وسعت شهر انجان در سال کشور واقع شده 
 (. 1385،هرآرمانشر اومهندسین مش)نفر در هکتار است 380توسط مسکونی نفر در هکتار متغیر بوده و تراکم م 600تا  150

پیدایش شهر را به دوره مادها یا ساسانیان نسبت داده اند که اا قدیم به سبب قرار داشتن بر سر راه تجاری ری قدیم بهه  
وسههعه پیههدا کههرده (. شهههر فعلههی اا دوران صههفویه تکههوین و ت206: 1370آذربایجههان دارای اهمیههت بههوده اسههت)ثبوتی،

چنین کمبود مستندات ی صفویه و همدلیل وسعت بسیار کم شهر در دورهبه(. 80: 1387پوراحمد و مشکینی، است)حبیبی،
ی قاجاریه تعیین شده است. چراکه مربوط به و عیت کالبدی و اجتماعی آن، مبدا مطالعات تاریخی پژوهش حا ر اا دوره

  ود.نمی تری پیگیرتوان با دقت بیشدوره تا امان معاصر را میو عیت ماالت شهر اا این 

 شناسی محالت مسکونی زنجانگونه: پژوهش هاییافته
 بهر  شههر  در مسکونی ماالت گیریشکل تاریخی روند بررسی به انجان، شهر مسکونی ماالت شناسیگونه راستای در

 خیتهاری  ةتوسع روند بررسی با دوره هر در. است شده پرداخته اسالمی جمهوری و پهلوی قاجاریه، امانی ةدور سه اساس
 نیهز  الگهو  ههر . اسهت  شهده  شناسایی ماالت گیری/ راحیشکل هایگونه جدید، مسکونی هایبافت گیریشکل و شهر

 . است شده گذارینام مقتای صورتبه خود، به مربوط هایویژگی با متناسب
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 شهر آرام رشد:  قاجار یدوره

 قاجاریهه  یدوره در شههر  ماهالت     :تیسهن  توسهعه  الگویماالت دارای 
 بهه  معهابر  شهبکه  و مالهه  بافت گیریشکل. اند بوده سنتی ساختاری دارای
 همهه  و )بر اسهاس تصهاویر ههوایی(   افتاده اتفاق ارگانی  و تدریجی صورت
 نیااههای  مینأته  و داخلهی  امور اداره امینه در مستقل نظامی دارای ماالت
 ههم  اا اجتمهاعی  بافت ی  عنوانبه ماله ره .اند بوده خود ساکنان عمومی
 ارا هی . (1370)ثبوتی،است بوده برخوردار باالیی اجتماعی انسجام و بستگی
 یوخهاری  انعنهو تات شهر بااار و مرکزی مادوده شرق در واقع مادثات و

 بهاش  اشهاقه  نهام  بهه  بهااار،  و مرکزی مادوده  رب در واقع ارا ی و باش
 در شهر تاریخی قلعه داخل ی ماله 15 میان اا (.1 نقشه)است بوده موسوم
 .   است شده انتخاب تر دقیق بررسی برای خان عباسقلی ةمال دوره، این
 

 فراسوی مرزهای آنشهر در  ةتوسعپهلوی:    ةدور
 بیعهی جمعیهت شههر و مههاجرت اا روسهتاها در کنهار       رشد 
ی الام صار شهر و احهداث معهابر جدیهد، امینهه    ح تنفروریخ
( فراهم نمود، 2)نقشه را توسعه شهر در ارا ی مجاور آنبرای 

زایش درآمدهای نفتی، روندی که با انجام اصالحات ارا ی، اف
ساای و گسترش رسانی، راهنظیر آبهای عمرانی اجرای پروژه

و  شههدت سههرعت گرفههت)حبیبی  امکانههات آمواشههی؛ بههه  
 (.80: 1387،نراهمکا

نهه رشهد   ی مهاجرت روستاییان و های مربوط به این الگو که در نتیجهتوسعه    ی روستایی:الگوی توسعهماالت دارای 
اا سهوی دیگهر اا   بهود و  گیری ماالت سنتی ر شکلاا ی  سوی فاقد اصول حاکم بافتاد؛ جمعیت شهر اتفاق می بیعی 

نمهود. ایهن ماهالت    تفکر شهرساای مدرن نیز تبعیت نمید منطبق بر دیج گیری ماالت مسکونیاصول حاکم بر شکل
نهدرت بها   الح کهم دوام ماننهد خشهت و گهل و بهه     تر دارای بافتی روستایی بودند و واحدهای مسکونی آن ها با مصه بیش

: 1382 ،نیشدند)سهلطا خته میمترمربع سا 100تا  30(، در قطعات تفکیکی کوچ  با مساحت بین 89: 1387آجر)دویران،
104  .) 
شههر انجهان    یو نیز پس اا اصالحات ارا ی که جمعیت ایادی را اا روستاها برای سهکونت روانهه   50چنین در دهه هم

و  50نی( اا اوایهل دههه   سهیم کنهو  ر نمهودار گردیهد. اورآباد)مالهه بهی    هنشینی در شی حاشیهنمود، برای اولین بار پدیده
(. اا میهان  90: 1387 به بعد توسهط مههاجرین روسهتایی ایجهاد شهدند)دویران،      1355 ال( اا سکنونی اسالم آبادصفرآباد)

 ه است.   ی بیشتر انتخاب شدی راابین برای مطالعهروستایی، ماله یماالت شکل گرفته بر اساس الگوی توسعه

 یشههری، رشهد  بقهه   ی هاه.ش. با افزایش درآمد خانوار 40ی :   به تدریج اا دههی منظمالگوی توسعهماالت دارای 
ظههور  ی شههری انجهان بهه   بار دوگانگی در جامعهنشین، برای نخستینهای شهری اعیان راحی حومهمتوسط شهری و 

: 1382 شدند)سهلطانی، تر اا گذشته احداث مهی ساختمانی خوب و مقاومب با مصالح ها ا لدر این ماالت ساختمانرسید. 
های موجود شهری داشهت. نهوگرایی   صی با الگوی سنتی و ارگانی  بافتمشخد اا( و الگوی  راحی این ماالت، ت104
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ههای  بافهت های تنزل اراش سکونتی های جدید، اولین امینهال و تمایل به سکونت در این مالهمیان  بقات متوسط و با
 است.ه شدتر انتخاب ی دقیقی اعتمادیه برای مطالعهقدیمی شهر را فراهم نمود. اا این الگو، ماله

های آپارتمهانی)الگوی خردگهرا(، در اواخهر    شکل بلوکساای بهاولین مجموعه    ی خردگرا:الگوی توسعهماالت دارای  
گلداری کنهونی احهداث   شهر، در ماالت وحیدیه و سرجن یدر حد شرقی توسعه ش.ه 50ی پهلوی یعنی در دهه یدوره

نی توسط ساامان مسکن و شهرساای وقت جهت اسکان کارمندان دولهت  اامسا یعنوان خانههای مذکور بهشد. آپارتمان
 .1شدند  بقه احداث 4های مسکونی فاقد پارکینگ بوده و در ند. بلوکمجزا احداث شد یدر قالب دو مجموعه

ناپایی ار   ةتوسیع جمهوری اسالمی:   ةدور 

 شهر

کالبهدی   ةتوسع بیشترین دوره مصادف است با  نیا
و افههزایش جمعیههت شهرنشههین و تعههداد ماههالت  

کالبدی شهر در ایهن   ةتوسعحد مسکونی در انجان. 
 3 ةنقشههقاجههار در قالههب  ةدوربهها دوره در مقایسههه 

 نمایش داده شده است. 

اسهالمی  روای انقهالب  پهس اا پیه              تفکیکهی(: -ی شهتابان و فاقهد برنامه)روسهتایی   الگوی توسعهماالت دارای 
شهرنشینی و شهرگرایی وارد مرحله جدیدی اا رشد شتابان و فزاینده گردیهد. اا یه  سهو شههر بها دگرگهونی مفهاهیم و        

ها، این دو مو وع به همهراه جنهگ تامیلهی    برنامگی و برچیدن مادودیتبا بی عملکردها مواجه گردید و اا سوی دیگر
انجان صورت  کوچ  ا راف، به ای اا منا ق روستایی و شهرهاییهروهای بیمهاجرت ند تاشدب وجعراق علیه ایران م

رین رشد کالبهدی خهود مواجهه گردیهد.     تکه شهر در این دوره با بیشتا جایی(. 177: 1364گیرد)مهندسین مشاور شارمند،
ار در سهال  هکته  1550هکتار به  500اا ر شههزارنفر و نیز مساحت  215به  1355هزار نفر در سال  100جمعیت شهر اا 

نشهینی گردیهد.   ههای حاشهیه  ی بافهت گونهه افزایش یافت. این هجوم ناگهانی روستاییان به شهر موجب رشد قارچ 1365
های جدید شهر بیشتر تابع عوارض  بیعی امین بهوده و ایهن ماهالت، بهدون برنامهه      ماله-ساختار کالبدی و فرم روستا

وسهتایی موجهب شهد مسهئولین امهر درصهدد کنتهرل و ههدایت         ی شههر بها الگهوی ر   گسهترده  یعهشکل گرفتنهد. توسه  
مسکن جمعیهت  مین أتشده برآیند و بستر مناسبی برای های اا پیش اندیشیدهشهر بر اساس  رح ةحاشیسااهای وساخت

عات تفکیکی شطرنجی و قطی گوبه این ترتیب ال. (92: 1387 ،و همکاران )حبیبیمهاجر و رشد  بیعی شهر فراهم نمایند
ی آتی شهر قرار گرفت. اا میان ماالت شکل گرفته بر مبنای ایهن الگهو، مالهه   های ظم و راست گوشه مبنای توسعهمن

 تر انتخاب شده است.  ی دقیقشهرک رجایی برای مطالعه

برابهر افهزایش یافهت.     سها مساحت شهر بیش ا 1382تا  1364های ی سالدر فاصله  :  ساایآماده ماالت دارای  رح
ههای مسهکن   هندسین مشاور و اجرا توسط تعاونیتوسط مشهری ساای هری مذکور با تهیه  رح های آمادههای شتوسعه

های شهری ی تامین خدمات و ایرساختی بیش اا حد مادوده قانونی شهر و افزایش هزینهانجام شده و موجبات توسعه
، در توجهه بهه   ی شهتابان ی توسهعه گونه اا ماالت بها گونهه  نتفاوت ای(. 212: 1387 ،انو همکار حبیبیرا فراهم نمودند)
ی های شهری است. اا میان ماالت  راحی شهده بهر اسهاس ایهن الگهو، مالهه      ها وسرانهتامین کاربری الگوی توسعه و

 تر انتخاب شده است. شهرک کارمندان برای مطالعه دقیق

 
 اند.    کل گیری محله، در نظر گرفته شدهش ( به عنوان یکی از الگوهای1386فر)های مسکونی با استناد به عینیمجتمع 1
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ههای  سهاای و احهداث مجتمهع   ان نقطه آ اا رونهد آپارتمهان  تورا می 70ی ههد    :یدالگوی خردگرای جدماالت دارای 
ههای  این روند شدت بیشتری یافت که بیشتر در قالب پهروژه  1375مسکونی در شهر انجان دانست، به خصوص اا سال 

ههای مسهکونی   هودصهورت ماهد  هها عمومها بهه   (. این مجتمهع 107: 1382 شدند)سلطانی،ساای مشارکتی انجام میانبوه
. انهد اا)فاای سبز و پارکینگ(  راحی شدهمرتبه در ترکیب با فااهای با تجمع چندین بلوک ساختمانی میانر و ادادروااه

  تر انتخاب شده است.ی دقیقهای مسکونی مربوط به این الگو، مجتمع مسکونی گلشهر برای مطالعهاا میان مجتمع

 
 م محله بندی شهر زنجانانطباق نقشه الگوهای شکل گیری محالت بر نظا -4 شکل

ی گونهه  8را در قالهب   انجانگردد که ماالت ارامه می 4ی این بخش، نقشهبندی مجموعه مطالب ارامه شده در در جمع
، پرداختهه شهده   شهده یهای شناسهای اا گونهسی ی  نمونه ماله اا هری  . در ادامه به برردهدنمایش میشناسایی شده، 

 است.

 پژوهش  ةعرصشناخت تفصیلی 

 خانعتاسقلی ةمحل:    1گونه 
شهده  ای واجد هویت، کیفیت و تشخ  اجتماعی ماسوب میخان تقریبا در مرکز بافت قدیم شهر و مالهعباسقلی ةمال

ای انجهام شهده در مالهه    وسهااه گردد. سهاخت ه.ش. باا می 1200خان به پیش اا سال گیری ماله عباسقلیاست. شکل
اند. نتایج مطالعات تفصیلی ماله در و آجر انجام شدهبا استفاده اا مصالح سنگ، چوب  بیشترمتناسب با تکنولوژی امان و 

 ارامه شده است.   2قالب جدول

 خان زنجانی عتاسقلیشناختی تفصیلی محلهگونهمطالعات  -2ج ول

 شبکهالگوی  عاتالگوی ساخت و ساا درون قط الگوی قطعات

   
 200اشکال متنوع و نامنظم، مساحت ایاد)بیش اا 

 در راستای قبله گیری جهتمترمربع(، 
 الگوهای مختلف حیاط مرکزی

ی ارگانی  و برخوردار اا  نظام شبکه
 سلسله مراتبی
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 فااهای باا عمومیی شبکه فاای باا عمومی یدهندهشکلعامل  الگوی کاربری امین

 
 

 

کاربری مسکونی بوده و کاربری  الب، 
 گردیهای تجاری به صورت دورهفعالیت

 /معابر دهنده بهشکل، عامل توده
 دهنده بهشکلهای مالی، عامل چهمیدان

 فااهای باا

ساختار شبکه متشکل اا معابر و 
 های مالیچهمیدان

 رازبین ةمحل:    2گونه 
مالهه در مجهاورت حهد  ربهی بهااار       ةاولیه هستة است.  1320 ةپهلوی و ده ةوردی راابین مربوط به گیری مالهشکل

.ش. بها  ه 40و  30 ةدهآباد شکل گرفت. به مرور امان و  ی راابینبنام  انجان)اشاقی بااار(، با مهاجرت اهالی روستایی 
ین را شهکل داد. نتهایج   ی راابین امهروا گسترش یافت و ماله مذکور رو به سمت جنوب و  رب ةهستافزایش مهاجرت، 
 .  ارامه شده است 3این ماله در قالب جدولمطالعات تفصیلی 

 ی رازبین زنجانهای هویتی محلهمطالعات تفصیلی مولفه -3ج ول

 شبکهالگوی  الگوی ساخت و ساا درون قطعات الگوی قطعات

   
نامنظم و قطعات تفکیکی دارای اشکال 

 مترمربع( 200تا  50مساحت کم )
ی ارگانی  و برخوردار اا  نظام شبکه الگوهای مختلف حیاط مرکزی

 سلسله مراتبی

 امینکاربری الگوی  شبکه فااهای باا عمومی

 

 
 

گیری فااهای بااعمومی ماله )معابر و شکل
 کاروانسراها( در ارتباط با بااار

فعالیت های متنوع ، بخش شمالی ماله دارای کاربری ها و با باااربه دلیل مجاورت ماله 
 یر مسکونی بوده و بخش جنوبی ماله بر اساس ماورهای اصلی دسترسی به سه 

 بوده است.ایرماله تقسیم می شد که هر ایرماله دارای ی  مسجد 

 ی فاای باا عمومیدهندهعامل شکل

 
 دهنده به معابر، عامل شکلی مسکونیابنیهی توده
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 اعتمادیه ةمحل:    3گونه 
ی افزایش نیهاا بهه مسهکن، بهه تقلیهد اا      رشد جمعیت شهر و در نتیجهی اعتمادیه در پاسخ به روند رو بههای مالهامین

داران بهزرگ  یکی اا امینشدند، توسط اعتماد امین، خصوص تهران  راحی میماالت جدیدی که در شهرهای بزرگ به
بندی جمع 4ربوط به این ماله در قالب جدولدر ادامه مطالعات م فروش رسید..ش. تفکی  و بهه 40ی انجان، اواخر دهه
 و ارامه شده است. 

 ی اعتمادیه زنجانشناختی تفصیلی محلهمطالعات گونه -4ج ول
 شبکهالگوی  الگوی ساخت و ساا درون قطعات الگوی قطعات

   
تا  10قطعات تفکی  منظم و مستطیل شکل: عرض 

 300متر )مساحت حدودی  30تا  24متر و  ول  12
 مترمربع( 

قرارگیری توده ساختمانی در بخش شمالی قطعه 
درصد اا  70تا  55تفکیکی و اختصاص بین 

 مساحت قطعه  به توده ساختمانی 

الگوی شطرنجی کامل با معابر مستقیم و 
تقا ع های راست گوشه متعدد و فاقد 

 سلسله مراتب

 فااهای باا عمومیی شبکه فاای باا عمومیی دهندهعامل شکل الگوی کاربری امین

   

 تنها کاربری ماله: مسکونی
فاای باا  یدهندهشکلشکل شبکه معابر، عامل 

 عمومی 
تنها فاای بااعمومی ماله شبکه معابر 

 آن است

 :    مجتمع مسکونی وحی یه4گونه 
ساای و افزایش تراکم سهاختمانی در شههر   انبوهی ژهعنوان اولین پروی پهلوی بهمجتمع مسکونی وحیدیه، در اواخر دوره

 ارامه شده است. 5این ماله در قالب جدول انجان، احداث گردید. نتایج مطالعات تفصیلی

 شناختی تفصیلی مجتمع مسکونی وحی یهمطالعات گونه -5ج ول
 شبکهالگوی  الگوی ساخت و ساا درون قطعات الگوی قطعات

   
بلوک با  5و  مترمربع 180 بلوک با مساحت 13

  مترمربع 260مساحت 
واحد است  2در هر بلوک، هر  بقه شامل 
متر مربع و  80)مساحت واحد های مسکونی، 

 مترمربع( 120

ها به شبکه، با اختصاص تمام فاای بین بلوک
هایی الگوی الگوی شطرنجی نامنظم)و در بخش

 ای(شانه

 فااهای باا عمومیی شبکه فاای باا عمومی یدهندهعامل شکل الگوی کاربری امین

   
 جز کاربری وحیدیه، مسکونی مجتمع  رح در

 .بود نشده بینی پیش مسکونی کاربری
های مسکونی در فاای باا پخش شده و بلوک

 است دهندهشکلفاای باا فاقد عامل 
گذر ی  خیابان اصلی اا میان مجتمع، که در 

 اایی است.گشادگی فبخش مرکزی شامل ی  
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 ترانس ةمحل)روستایی(:    5گونه 
ی کالبهدی  .ش. در تداوم توسهعه ه 60ترانس در دهه  ةمالهای  یررسمی انجان است. گاهسیم یکی اا سکونتبی ةمال
گرفت ی مهاجرت روستاییان شمالی شهر و در بخش شمالی خیابان شیخ فال اهلل نوری شکل سیم، در نتیجهی بیماله

سهااهای مالهه اا جهنس مصهالح بسهیار      وکار رفته در ساختهکتار است. مصالح به 30دارای مساحتی در حدود و امرواه 
  بندی و ارامه شده است.جمع 6بوط به این ماله در قالب جدولناپایدار است. در ادامه مطالعات مر

 ی ترانسشناختی تفصیلی محلهمطالعات گونه -6ج ول
 شبکهالگوی  ساا درون قطعات الگوی ساخت و تالگوی قطعا

   
 قطعات دارای اشکال منظم و نامنظم بسیار متنوع

 مترمربع 100تا  50اکثرا دارای مساحتی مابین و 
 هستند.

است  شکل Lرایج ترین الگوی توده گذاری الگوی 
درصد اا مساحت قطعه، به توده  50تا  85و 

 اختصاص یافته است.

یب با معابر بن شطرنجی نامنظم در ترکشبکه 
و حتی کمتر اا ی  متر  3/2بست با عرض

 )متاثر اا توپوگرافی(

 فااهای باا عمومیی شبکه ی فاای باا عمومیدهندهعامل شکل الگوی کاربری امین

   

 تنها کاربری ماله: مسکونی
 اجتماعی روابط منسجم، اجتماعی وجود بافت دهنده به معابر، عامل شکلتوده

 در سطح معابر مالی گیرچشم

 ی شهرک رجایی)تفکیک اراضی(:    محله6گونه 
قالب اسهالمی و در راسهتای   پهلوی بود که پس اا پیروای انة دورهای ارتش در های شهرک رجایی، جزمی اا امینامین
ا تهیهه و در  هه یابی به آرمان عدالت اجتماعی)تامین مسکن برای همه اقشار جامعه(،  رح تفکی  ارا هی بهرای آن  دست

 ارامه شده است. 7این ماله در قالب جدول تفصیلیاختیار متقا یان قرار گرفتند. در ادامه، نتایج مطالعات 

 رجایی شهرک یشناختی تفصیلی محلهگونهمطالعات  -7ج ول
 شبکهالگوی  الگوی ساخت و ساا درون قطعات الگوی قطعات

   

 8ابعاد  قطعات تفکیکی منظم و مستطیل شکل، با
 متر 20در  6متر و  25در  10متر، 25در 

در اکثر قطعات، توده گذاری در بخش شمالی قطعه 
درصد اا  70تا  45انجام شده است)اختصاص 

 مساحت قطعه به توده(.

الگوی شطرنجی منظم، در ترکیب با معدودی 
معبر بن بست همراه با رعایت سلسله مراتب 

 ها دسترسی
 فااهای باا عمومیی شبکه ی فاای باا عمومیدهندهعامل شکل الگوی کاربری امین

   
کاربری  الب مسکونی در ترکیب با واحدهای 

 تجاری کوچ 
ی فاای باا دهندهشبکه معابر، عامل شکلشکل 

 عمومی
 اجتماعی روابط منسجم، اجتماعی بافت وجود

 مالی معابر در گیرچشم
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 ی شهرک کارمن ان:    محله7گونه 
منفصل شهری در امینی بهه   ةتوسعصورت های شهر انجان بوده است که بهساایشهرک کارمندان اا اولین نمونه آماده

تهیه و بالفاصله با تفکی  و فروش ارا ی، ساخت و ساا  1365هکتار  راحی گردید.  رح مذکور در سال  100مساحت 
عنوان یکی اا ماالت گیری بسیار خوب نسبت به شهر، این ماله بهدلیل موقعیت قراردر این ماله آ اا گردید. اا ابتدا به

 بندی و ارامه شده است.جمع 8مربوط به این ماله در قالب جدول ممتاا شهری  راحی شد. در ادامه مطالعات

 کارمن ان شهرک یشناختی تفصیلی محلهمطالعات گونه -8ج ول
 شبکه الگوی الگوی ساخت و ساا درون قطعات الگوی قطعات

   
قطعات تفکیکی همسان، منظم، با الگوی مستطیل 

متر( و با مساحت  30متر و  ول  15شکل)عرض 
 هستند.مترمربع  450

درصد(  55تا  40قرارگیری توده ساختمانی)با نسبت 
 در بخش شمالی قطعه 

قیم و الگوی شطرنجی کامل با معابر مست
 تقا ع های راست گوشه متعدد. 

 فااهای باا عمومیی شبکه ی فاای باا عمومیدهندهعامل شکل ی امینالگوی کاربر

   
ها کاربری  الب مسکونی و استقرار سایر کاربری
 5حول ی  مرکز اصلی با شعاع عملکردی ماله، 
 مرکز خردتر با شعاع عملکردی واحد همسایگی 

ی فاای باا دهندهشکل شبکه معابر، عامل شکل
چه های مالی ایی میدانهعمومی و در بخش
 ی فاای باا عمومیدهندهعامل شکل

عمومی ماله شامل شبکه شبکه فااهای باا 
های مالی چهمعابر ماله در ترکیب با میدان
 و فااهای سبز

 

 :    مجتمع مسکونی گلشهر8گونه 
هر و در مجاورت ماور آ اا گردید. این مجتمع در بخش شرقی ش 1384عملیات احداث مجتمع مسکونی گلشهر در سال 
میل بخشی اا پروژه، واگذاری واحدهای مسکونی آ هاا گردیهد و   با تک 1385کمربندی شمالی استقرار یافته است. اا سال 

ارامه شده  9این ماله در قالب جدولها دنبال گردید. در ادامه، نتایج مطالعات تفصیلی امان عملیات احداث سایر بلوکهم
 است.

 گلشهر مسکونی مجتمعشناختی تفصیلی گونهمطالعات  -9ج ول
 شبکهالگوی  درون قطعاتالگوی ساخت و ساا  الگوی قطعات

   
مترمربع،  400بلوک مسکونی: مساحت دو بلوک 31

 250مترمربع و سایر بلوک ها  150شش بلوک 
مترمربع است. بلوک های دارای الگوی راست گوشه 

  هستند.
 
 

کونی با مساحت هایی واحد مس 10هر بلوک شامل 
مترمربع است و در هر بلوک  138تا  58بین 

پیش مجموعه واحدهایی با مساحت های متنوع 
 بینی شده است.

شبکه تردد سواره به صورت لوپ بسته 
 راحی شده و فاای میان بلوک ها به 

 ای سبز و تردد پیاده اختصاص دارد.فا
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 فااهای باا عمومیی شبکه عمومی ی فاای باادهندهعامل شکل الگوی کاربری امین

   
کاربری عمده مجتمع مسکونی گلشهر کاربری 

  درصد( است. 30درصد( و فاای سبز) 27مسکونی)
بلوک های ساختمانی به خوبی فااهای باا و 
عمومی مجتمع را ماصور می کند و ی  کل را 

 شکل می دهد.

ها، شده توسط بلوکاحا هفاای مکث  5
-شمالیی یر حرکت پیادهمس در ول ی 

  جنوبی. 

 

 بن ی جمع

گونه کالبدی در ماالت مسکونی شهر انجان قابل هشتهای مستخرج اا مطالعات اسنادی و میدانی، بر اساس یافته
ها نشان . یافتهیکدیگر هستندبا  هاییمطالعاتی منتخب پژوهش حا ر دارای تفاوترویت است که بر مبنای معیارهای 

پهلوی و سپس جمهوری اسالمی پیش رویم، الگوی شبکه معابر اا  ةدورهر چه اا اا دوران قاجاریه به سمت  کهدهد می
یابد. همچنین در  ول این دوره الگوی مسکن حیات الگوی نامنظم و ارگانی  به سمت شطرنجی منظم تغییر شکل می
دیگر  ةنکتجنوبی خیابان داده است.  –شمالی ت در جهمرکزی به فراموشی سپرده شده و جای خود را به ساخت و ساا 

صورت بهجمهوری اسالمی  ةدورصورت تدریجی و در بهقاجار  ةدورگیری ماالت در قابل توجه این است که روند شکل
فاایی -کالبدی ةجایی که توسعاا آن نشان داده شده است. 10های پژوهش در جدول شماره یکباره بوده است. یافته

شود که بینی نمیهای موجود شهری در حال افزایش است پیشت که متوقف شده است و تنها تراکم بافتهاسشهر مدت
گیری/ راحی ماالت در آینده قابل شناسایی باشد و تنها شاهد تاول الگوهای موجود خواهیم بود الگوهای جدید شکل

 ررسی قرار گیرند. داگانه مفصال مورد باث و بتوانند در پژوهش جکه خود این تاوالت می

 شهر زنجان یمحالت مسکون یشناسمطالعات گونه یبن جمع -10ج ول

روند  
شکل 
 گیری

الگوی ساخت و  الگوی قطعات
 ساا درون قطعات

الگوی شبکه 
 معابر

الگوی کاربری 
 امین

فااهای باا شبکه
 عمومی

دهنده عامل شکل
 عمومیباافاای 

  1گونه 
محله 
 خانعتاسقلی

 م/ نامنظ تدریجی
 متوسط، بزرگ

مسکونی/  ارگانی  حیاط مرکزی
 خدمات مالی

ترکیب راه و 
 های مالیچهمیدان

 ی ساختمان/توده
 چهمیدان

 2گونه 

 محله رازبین

نامنظم/  تدریجی
 کوچ 

 مسکونی/ ارگانی  حیاط مرکزی
 مذهبی

ترکیب راه و 
 کاروانسراها

 ساختمانیی توده

 3گونه 

 محله اعتمادیه

 منظم/ یکباره
 متوسط

شطرنجی  جنوبی-شمالی
 منظم

معابر شطرنجی با  مسکونی
 ماهیت عبوری

 ی معابرشبکه

 4گونه 

 مجتمع وحی یه
بلوک  یکباره

 آپارتمانی
شطرنجی  پراکنده

 نامنظم
میدان )فاقد عملکرد  مسکونی

 انسانی(
 شکلبی

 )مدرن(

 5گونه 

 ترانسمحله 

 نامنظم/ تدریجی
 کوچ 

گذاری توده

Lشکل 

شطرنجی/ 
 بستمعابر بن

ها با کارکرد کوچه مسکونی
 گیراجتماعی چشم

 ی ساختمانیتوده

 6گونه 

 محله رجایی

 منظم/ یکباره
 متوسط

شطرنجی  جنوبی-شمالی
 منظم

ها با کارکرد کوچه مسکونی
 گیراجتماعی چشم

 ی معابرشبکه

 7گونه 

 کارمن انمحله 

 منظم/ یکباره
 بزرگ

شطرنجی  جنوبی-شمالی
 منظم

  /مسکونی
 خدمات مالی

 -ترکیب معابر، میدان
 ها و فااهای سبزچه

 ی معابر/شبکه
 هاچهمیدان

 8گونه 

 مجتمع گلشهر

بلوک  یکباره
 آپارتمانی

 مسکونی/سبز لوپ حیاط مرکزی
 تجاری/

ای اا فااهای شبکه
 سبز ماصور

 ساختمانیی توده
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 گیرینتیجه
مستندسهاای تغییهر و   گیری نمود که توان چنین نتیجهژوهش حا ر میهای انجام شده در پها و بررسیاا مطالعات، باث

چه در پژوهش حا ر مورد توجهه قهرار گرفهت،    باشد. آنشناسی میسر میکارگیری راهبرد گونهتاوالت شهر معاصر به به
. بهود قیاسی هری  با انجام مطالعات تاریخی و  ةمتمایزکنندهای و عناصر شناسی ماالت مسکونی شهری و ویژگیگونه

های پژوهش حا ر منجر بهه شناسهایی   بررسی در شهر انجاناول پژوهش باید گفت که مشخصا پرسش لذا در پاسخ به 
گونهه   4ی پهلهوی و  ی قاجار، سه گونه مربوط بهه دوره گردید: ی  گونه مربوط به دورهی مسکونی ی مالههشت گونه

تواننهد عینها در   هایی کهه مهی  ارامه شده است(. گونه 10ت در جدول ی مطالعای جمهوری اسالمی)خالصهمربوط به دوره
بوده یا برخی فاقد تعهدادی   بیشتری های ونهشهرهای دیگر قابل شناسایی باشند. برخی شهرها ممکن است برخوردار اا گ

تواننهد بها   ند، مهی ها به هر شکل که شناسایی شوهای شناسایی شده در این پژوهش باشند. به هر جهت، این گونهاا گونه
بنهدی کهرده و عهالوه بهر مستندسهاای      دار تقسهیم مشخ  و معنی ةدستموفقیت صدها ماله مسکونی را در قالب چند 

 مندی تسهیل نماید. شکل هدفها را بهی این بافتی تاریخی، روند مطالعهکونی شهری در هر دورههای مسبافت
های مختلف ماالت مسهکونی کهامال بهه رویکهرد     نمود، وجه تمایز گونهدوم پژوهش نیز باید اذعان پرسش در پاسخ به 

پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، وجهه تمهایز   شناسی شهری در این که مطالعات ریختجاییمطالعات بستگی دارد، اا آن
وی وسهاا درون قطعهات، الگه   شش مولفه به شرح الگوی قطعات، الگهوی سهاخت  ماالت مسکونی شهر انجان بر اساس 

مورد شناسایی  عمومی باا فاای یدهندهو عامل شکل عمومی باا فااهای یالگوی شبکه ،شبکه، الگوی کاربری امین
ههای مربهوط بهه هریه      مؤلفهه توان اا مطالعات عملکردی، اجتماعی، بصری و های دیگر میقرار گرفت که در پژوهش

 جهت تکمیل مطالعات حا ر بهره گرفت.  

 و مآخذ منابع
 مقهاالت  مجموعهه . فقیهر  مالهی  اجتماعهات  توانمندسهاای  در رسهمی   یر بخش اهمیت بر مروری ،(1388) .کیومرث راندوست،ای

 . نو  رح انتشارات :تهران ،(ششم جلد)، ایمقاله منتشر شده در همایش توسعه ماله ،ای ماله توسعه همایش
 یشهمها  یش،:تجرمطالعهه  مهورد  شههر،  ههای مالهه  در مهاعی اجت تعلق و فرهنگی هویت بااشناسی (.1383) .مامدر ا پورجعفر،
 تهران.  یدار،شهر پا یتوسعه ی،اماله یانداا توسعهچشم
 انتشهارات  و چهاپ  سهاامان  :تههران  (.4 جلهد ) ایران شهرهای، )ویراستار( مامد یوسف کیانی در .انجان (.1370) .هوشنگ ثبوتی،

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ واارت
 .مسکن و امین ملی ساامان :تهران .شهری های کاربری سرانه (.1378) .صدیقه مساملی، ،ماسن سید حبیبی،
بافهت کههن    ییفاا-کالبدی تاوالت بر سیری انجان، تا انگان اا (.1387) .ابوالفال مشکینی، احمد، پوراحمد، کیومرث، حبیبی،
 .انجان دانشگاه انتشارات: انجان شهر
منتشهر نشهده   نامهه  پایهان  ،آبهاد  اسهالم  مسهکونی  ماله موردی نمونه انجان، شهر در ای ماله توسعه (.1387. )اسماعیل دویران،

 .یبهشت یددانشگاه شه کارشناسی ارشد،
 سهرمایه  بهر  تاکیهد  و مبنها  دارایی رویکرد با ای ماله پایدار توسعه های سیاست بر مروری (.1389) .علی سلسله، را یه، ر اااده،
 .121-139(، 4)2 ،شهرساای و معماری مهنا .کالبدی و اجتماعی های
کارشناسی  منتشر نشده پایان نامه .فا میه کوی: مورد انجان، در آن دهی سامان و نشینی حاشیه بررسی (.1382) .منیژه سلطانی،
 .معلم تهران یتترب دانشگاه ،ارشد
 همایش مقاالت مجموعه. شهرساای نظرگاه اا پایدار ماله ی  معیارهای با تهران های ماله مقایسه (.1388) .اسماعیل شیعه،

 . نو  رح انتشارات :تهراننهم،  جلد،ای ماله توسعه
 .35-46 ،27 ،ایبا هنرهای .نارم  موردی مطالعه: پایدار مسکونی ماله (.1385) .مهدی مامد عزیزی،
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  راحهی  گونهاگون  ابعهاد : شههری  فاهاهای  عمومی، هایمکان (.1388. )استیون تیسدل، تنر، اک، تیم، یت،ه متیو، ارمونا،ک
 . هنر دانشگاه :تهران. یصالا یلو اسماع یاهرا اهر ی،شکوه یدمهش ی،قرام یبافر ترجمه .شهری
 دانشهگاه  :تههران  ،فر ینیع یر اعل مترجم .یطما یدر  راح ی: نقش علوم رفتاریمعمار یهنظر ینشآفر .(1386. )جان لنگ،

 .تهران
 103 ،6  شماره ،ایران شهرساای و معماری .معماری شناسی گونه و گونه (.1392) .دعلیمام  برسا،  الماسین، معماریان،
-114. 

 و مسکن ساامان :انجان .جامع  رح مقیاس در کلی مطالعات انجان، شهر تفصیلی  رح (.1385) .مشاور آرمانشهر مهندسین

 . انجان استان شهرساای

 .انجان استان شهرساای و مسکن کل اداره :انجان .نجانا شهر جامع  رح (.1364) .شارمند مشاور مهندسین
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